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العالــم  فـــي  والنــاس  أجمــع،  العالــم  بــه  ميــر  ملــا  نظــرًا 
اإلســالمي والعربــي، وأهــل الكويــت علــى وجــه اخلصــوص، 
أشــار علــّي  قــد  مــا يســمى بكورونــا، فإنــه  وبــاء  مــن ظهــور 
بعــض مــن ال يســعني إال اســتجابته أن أكتــب شــيئًا فيمــا 
يتعلــق باخلطــوات الشــرعية ملثــل هــذه األوبئــة العصريــة، 
التي عمت البالد، وأخافت العباد، فكتبت هذه الرسالة ؛  بيانًا 
العصريــة،  األوبئــة  وعــالج  لـــمكافحة  العمليــة  للخطــوات 

وسميتها بـ: (الدواء لكل وباء).

املســلمني  فـــي صــون  ســببًا  أن يجعلهــا  أســأل  تعالــى  واهللا 
واملسلمات، وشفاء لكل املبتلني واملبتليات.
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احلم�ُد هلل الذي بيده ملك�وت كل يشء، أمحده 
س�بحانه خل�ق كل يشء وهدى، وجعل ل�كل أمًرا 
س�بًبا، وأش�هد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، 
خالق األسباب واملس�ببات، وأشهد أن حممًدا عبده 
ورس�وله خ�ر الربي�ات، ص�ى اهلل علي�ه وع�ى آله 
وصحبه وس�لم تس�ليًم مزيًدا إىل يوم تبدل األرض 

والسموات.
أما بعد؛ فنظًرا ملا يمر به العامل أمجع، والناس يف 
العامل اإلسالمي، والعريب، وأهل الكويت عى وجه 
اخلصوص، من ظهور وباء ما يس�مى ب� »كورونا«؛ 
فإنه قد أش�ار عيلَّ بعُض َمن ال يسعني إال استجابته 
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أن أكتب ش�يًئا في�م يتعلق باخلط�وات الرشعية ملثل 
هذه األوبئة العرصية، الت�ي عمت البالد، وأخافت 
العباد؛ فكتبت هذه الرسالة بيانا للخطوات العملية 
ملكافح�ة وع�الج األوبئ�ة العرصي�ة، وس�ميتها ب�: 

)الدواء لكل وباء(.
أن جيعله�ا س�بًبا يف ص�ون  أس�أل  تع�اىل  واهلل 
املسلمني واملسلمت، وشفاء لكل املبتلني واملبتليات، 

وآن أوان الرشوع يف املقصود:
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1- التوكل على ا&
ِم�ن أعظ�م األدوي�ة النافعة يف مكافح�ة األوبئة 

السارية، التوكل عى اهلل تعاىل، قال سبحانه: ]ہ    
ہ        ہ    ہ    ھ    ھ    ھ     ھ ~[ 

]اآلية من سورة األنفال[.

ق�ال العالمة اب�ن كث�ر V: )َأْي: َيْعَتِمد َعَى 
َجنَابِ�ِه، ]ھ    ھ    ھ[ َأْي: اَل ُيضام َمِن اْلَتَجَأ 
�ْلَطاِن،  إَِلْي�ِه، َفإِنَّ اهللَ َعِزي�ٌز َمنِيُع اجلَنَاِب، َعظِيُم السُّ

َحِكيٌم يِف َأْفَعالِِه، اَل َيَضُعَها إاِلَّ يِف َمَواِضِعَها(.
]تفسر ابن كثر )76/4([

]ڌ    ڌ    ڎ      وق�ال اهلل ج�ّل يف ع�اله: 
َمِر، من اآلية: 36[؛ فاملؤمن مستيقن  ڎ[ ]س�ورة الزُّ
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ب�أن اهلل كاٍف عب�اده، وه�و مت�ويل أمره�م بربوبيت�ه 
.E ،عليهم

ولنعلـــم أن التَّـــوكل مبـــيٌّ علـــى أمرين عند 
أهل السنة واجلماعة، وهما:

1- اخت�اذ األس�باب الدنيوي�ة املتاح�ة املباح�ة، 
 :I فه�ذا من الت�وكل، كم َق�اَل َأَنُس ْب�ُن َمالٍِك

 

ُل، َأْو  َق�اَل َرُج�ٌل: َي�ا َرُس�وَل اهللِ، َأْعِقُلَه�ا، َوَأَت�َوكَّ
ْل«. ُل؟ َقاَل: »اْعِقْلَها، َوَتَوكَّ ُأْطِلُقَها، َوَأَتَوكَّ

]رواه الرتمذي يف جامعه، وحسنه األلباين[

2- اعت�مد القل�ب ع�ى خالق األس�باب، وهو اهلل 
E، ومم�ا يزي�د م�ن هذا الن�وع من التعل�ق باهلل، 
قراءة أذكار الصباح واملساء، والنوم، واألدعية املطلقة، 
ويزيد املؤمن تعلًقا باهلل أن ملكوت السموات واألرض 
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بي�د اهلل تع�اىل، وأن كل يشء بتقدي�ره، ق�ال اهلل تع�اىل: 
]ٺ    ٺ    ٺ     ٺ    ٿ          ٿ    ٿٿ    ٹ    ٹ    ٹ    
ٹ    ڤڤ    ڤ    ڤ      ڦ    ڦ[ ]اآلية من سورة التغابن[.

ق�ال احلاف�ظ الذهب�ي V: )الت�وكل: اعتمد 
 القل�ب ع�ى اهلل تع�اىل، وذل�ك ال ينايف األس�باب، 
وال التس�بب؛ فغالب التس�بب مالزم الت�وكل؛ فإن 
املعالِ�ج احلاذق يعم�ل ما ينبغي، ثم يت�وكل عى اهلل 
ُح حيرث ويبذر، ثم يتوكل  يف نجاح�ه، وكذلك الفالَّ

عى اهلل يف نمئه، ونزول الغيث من السمء(.
]الطب النبوي البن طولون ص222[

وق�ال ش�يخ اإلس�الم اب�ن تيمي�ة V: )ظّن 
طائف�ٌة أّن الّتوكل ال حيصل به جلب منفعة، وال دفُع 
ٍة؛ بل كان مقدورا بدون الت�وكل؛ فهو مقدور  َم�َ�َّ
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مع�ه، ولكن التوكل عب�ادة، ُيَثاُب عليه�ا ِمن جنس 
الرضا بالقضاء، وقول هؤالء يشبه قول من قال: إن 
الدع�اء ال حيص�ل به جلب منفع�ة، وال دفع م�ة؛ 
ب�ل هو عبادة يثاب عليه�ا...، واجلمهور أن املتوكل 
والداع�ي حيصل له من جلب املنفعة ودفع امل�ة ما 

ال حيصل لغره، والقرآن يدل عى ذلك(.
]اآلداب الرشعية البن مفلح )276/2([

وق�ال العالمة ابن القي�م V: )حتقيق التوكل 
علي�ه، والتفويض إليه، واالعرتاف له بأن ناصيته يف 
يده، يرصفه كيف يشاء، وأنه ماض فيه حكمه، عدل 

فيه قضاؤه...
وأن يرت�ع قلب�ه يف رياض الق�رآن، وجيعله لقلبه 
ظل�مت  يف  ب�ه  يس�تيضء  وأن  للحي�وان،  كالربي�ع 
الشبهات والش�هوات، وأن يتسى به عن كل فائت، 
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ويتع�زى به عن كل مصيبة، ويستش�في به من أدواء 
صدره، فيكون جالء حزنه، وشفاء مهه وغمه(.

]الطب النبوي له )ص149([

وق�ال العالم�ة اب�ن مفل�ح V: )واعل�م أنه 
حيصل بأعمل القلوب من التوكل عى اهلل، واالعتمد 
علي�ه وغر ذلك من الش�فاء ما ال حيصل بغره؛ ألن 

النفس تقوى بذلك.
ومعلوم أن النفس متى قويت، وقويت الطبيعة، 
تعاونا عى فعل الداء، وأوجب ذلك زواله بالكلية، 
ومث�ل ه�ذا معلوم جم�رب مش�هور، وال ينك�ره إال 

جاهل أو بعيد عن اهلل( ]اآلداب الرشعية )124/3([.
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E &2- تقوى ا

إّن ِم�ن أكث�ر األس�باب دفًع�ا لألوبئ�ة، وُجنَّ�ًة 
ل�ألدواء: تقوى اهلل تع�اىل، قال اهلل F: ]ڱ    
ڻ     ڻ      ڻ      ڻ     ں     ں       ڱ     ڱ      ڱ      
ۀ     ۀہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    ھھ    ے      ے     

.]ª ۓ    ۓڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ
]اآليتان من سورة الطَّاَلِق[

وقال اهلل جل يف عاله: ]ٺ ٺ  ٺ ٺ 
 :V ٿ[ ]اآلية من س�ورة الصافات[ قال ابن كثر
�َداِئَد،  ْن َأَطاَعنَا امَلَكاِرَه َوالشَّ ُف َعمَّ )َأْي: َهَكَذا َنرْصِ

َوَنْجَعُل َلُْم ِمْن َأْمِرِهْم َفَرًجا َوَمَْرًجا(.
]تفسر ابن كثر )30/7([
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واملتق�ي يعل�م أن ما ش�اء اهلل كان، وما مل يش�أ مل 
يكن؛ ويعلم أن ما يصيبه من ألواء الدنيا، وأوبائها، 
إن�م ه�ي بتقص�ر من�ه، س�واء بتقص�ر يف ح�ق اهلل 
تع�اىل، أو يف حق اآلدمي�ني، أو يف تقصره يف األخذ 

باألسباب، واختاذ املتاح من األبواب.

وحينئ�ٍذ إذا أصيب بمصيب�ة يعلم أهنا بتقصره؛ 
ك�م قال اهلل تع�اىل: ]ی    ی    ی    جئ     
حئ     مئ    ىئ    يئ    جب    حب  خب    مب    ىب    
يب     جت    حتخت    مت    ىت    يت    جث    مث    ىث    يث    

حج    مج é[ ]اآليتان من سورة الشورى[.
ف�ال يق�ول املتقي مل�اذا ه�ذا؟ وال يق�ول: كيف 
ه�ذا؟ ألن�ه يعل�م أن كل ب�الء فبتقص�ر، أو لرفعة، 
أو المتح�ان؛ فيميز اهلل اخلبيث م�ن الطيب، وتظهر 
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املع�ادن من الناس، ويتج�ى املؤمنون املعتصمون به 
س�بحانه، م�ن الكاذب�ني امللتجئني إىل غ�ره؛ فيزداد 
املؤمن محًدا هلل تعاىل، كم كان النبي H؛ فَعْن 
 H َِقاَل�ْت: َكاَن َرُس�وُل اهلل J َعاِئَش�َة
ي ِبِنْعَمِتِه َتِتمُّ  إَِذا َرَأى َم�ا حُيِ�بُّ َقاَل: »احَلْمُد ِلِ الَّـــذِ
اُت«، َوإَِذا َرَأى َما َيْكَرُه َقاَل: »احَلْمُد ِلِ َعَلى  احِلَ الصَّ

ُكلِّ َحاٍل« ]رواه ابن ماجه يف سننه، وحسنه األلباين[.
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3- احملافظة على الصالة
إن الص�الة م�ن أعظ�م العب�ادات الت�ي تق�وي 
 اإلي�من، والنف�س، والب�دن؛ فينبغ�ي ع�ى املس�لم 
أن حياف�ظ عليه�ا، وأن ي�داوم عليه�ا؛ ف�إن املداومة 

عليها، واملحافظة عليها من أسباب الشفاء.
وق�د كان النبي H جيد فيها راحته، وهبا 
د اب�ن احلنفّية،  أنس�ه وفرحت�ه، فعن عب�ِد اهلل بن حممَّ
ق�ال: انطلق�ُت أن�ا وأيب إىل ِصْه�ٍر لن�ا م�ن األنصار 
نع�وُده، فَح�َ�ِت الص�الُة، فق�ال لبع�ض أهل�ه: 
ي�ا جاري�ُة، ائتوين بَوض�وِء، لَع�يليِّ أَصيليِّ فأس�رتيَح، 
قال: فأنَكْرنا ذلك عليه، فقال: س�معُت رس�وَل اهلل 

الة«.  H يقول: »ُقم يا بالُل، فأِرْحنا بالصَّ
]رواه أبو داود يف سننه، وهو حديث صحيح[



14

الدواء لكل وباء

4- التوبة واإلكثار من االستغفار
ال ين�زل ب�الء إال بذن�ب، وال ُيرف�ع إال بتوب�ة، 
وال يك�ون تقص�ر إال ينت�ج عنه األمراض النفس�ية 
والبدني�ة؛ فالواجب حمُو ذلك بالتوبة واالس�تغفار، 

ھ    ے    ے    ۓ       ]ھ    ھ        تع�اىل:  اهلل  ق�ال 
ۓ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    ۇ     ۆ           ۆ    ۈ    

ۈ[ ]سورة هود، من اآلية: 3[.
فاالس�تغفار سبب لكشف الكربات، ودفع األوبة 
والباليات، ونزول الرمحات، ونيل التمتع بالعافية، قال 
 :H َِقاَل َرُس�وُل اهلل ،L َعْبد اهللِ ْبن َعبَّاٍس
»َمْن َأْكَثَر ِمن اِلْسِتْغَفاِر َجَعَل اُل َلُه ِمْن ُكلِّ َهمٍّ َفَرًجا، 
َتِســــُب«  َرًجا، َوَرَزَقــــُه ِمْن َحْيُث َل َيْ َوِمــــْن ُكلِّ ِضيــــٍق َمْ

]رواه اإلمام أمحد يف مسنده، وهو حديث صحيح[.
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وقال ن�وٌح S: ]ی     ی    ی         جئ  
پ     ٻ     ٻ     ٻ     ٻ     ٱ       مئ      حئ    
پ    پ    پ     ڀ            ڀ    ڀ    ڀ       ٺ/[.
 ]اآليات من سورة نوح[
وق�ال ه�وٌد S  لقوم�ه: ]ۇئ    ۆئ    
ۆئ    ۈئ    ۈئ    ېئ    ېئ    ېئ        ىئ    ىئ    
.]Ôىئ    ی    ی      ی    ی     جئ      حئ
]اآلية من سورة هود[

ومن أمجع صيغ الستغفار: »َأْسَتْغِفُر اَل الَِّذي 
َل ِإَلَه ِإلَّ ُهَو احَليَّ الَقيُّوَم َوَأُتوُب ِإَلْيه«.

ق�ال اهلل تعاىل: ]ۆئ    ۆئ              ۈئ    ۈئ    ېئ    
ېئ Ê[ ]اآلي�ة م�ن س�ورة األنف�ال[؛ فأكثروا 

عباد اهلل من االستغفار، واجعلوا لا جمالس يف خاصة 
أنفسكم، والجوا باالستغفار، وذللوا به ألسنتكم.
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5- االبتالء سنــة
ۀ     ۀ     ڻ     ڻ     ]ڻ     تع�اىل:  اهلل  ق�ال 
ہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ      ھ       ھ    ے    ے    
ۆ     ۇ     ۇ         ڭ     ڭ     ڭڭ     ۓ     ۓ    

ۆ «[ ]اآليات من سورة العنكبوت[.
قال ش�يخ اإلس�الم ابن تيمية V: )َفِمْن َتَاِم 
ِة  �دَّ نِْعَم�ِة اهللِ َعَى ِعَباِدِه امُلْؤِمننَِي َأْن ُينِْزَل هِبِْم ِمْن الشيِّ
ِر َما ُيْلِجُئُهْم إىَل َتْوِحيِدِه َفَيْدُعوَنُه ُمِْلِصنَي َلُه  َ َوال��َّ
ي�َن، َوَيْرُجوَن�ُه َواَل َيْرُجوَن َأَحًدا ِس�َواُه، َوَتَتَعلَُّق  الديِّ
ِل َعَلْيِه،  ِه؛ َفَيْحُصُل َلُْم ِم�ْن التََّوكُّ ُقُلوهُبُْم بِ�ِه اَل بَِغْرِ
َطْعِم�ِه،  َوَذْوِق  ي�َمِن،  اإْلِ َوَح�اَلَوِة  إَلْي�ِه،  َناَب�ِة  َواإْلِ
ِك، َما ُهَو َأْعَظُم نِْعَم�ًة َعَلْيِهْم ِمْن  ْ اَءِة ِمْن ال�رشيِّ َواْل�رَبَ
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 ، َزَواِل امَلَرِض َواخلَ�ْوِف َواجلَْدِب، َأْو ُحُصوِل اْلُيْسِ
َأْو َزَواِل اْلُعْسِ يِف امَلِعيَشِة(.

]اآلداب الرشعية البن مفلح )140/1([

وق�ال العالمة الس�عدي V: )خيرب تعاىل عن 
ت�ام حكمته، وأن حكمته ال تقتيض أن كل من قال: 
إنه مؤمٌن، وادَّعى لنفس�ه اإلي�من، أن يبقوا يف حالة 
يس�لمون فيها من الفت�ن واملحن، وال يعرض لم ما 
يش�وش عليهم إيمهنم وفروعه، فإهنم لو كان األمر 
كذل�ك، مل يتميز الصادق من ال�كاذب، واملحق من 
املبط�ل، ولك�ن س�نته وعادت�ه يف األول�ني ويف هذه 
األمة، أن يبتليهم بالساء وال�اء، والعس واليس، 
واملنش�ط واملكره، والغن�ى والفقر، وإدال�ة األعداء 
عليه�م يف بعض األحي�ان، وجماهدة األعداء بالقول 
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والعم�ل، ونح�و ذلك م�ن الفتن، الت�ي ترجع كلها 
إىل فتن�ة الش�بهات املعارض�ة للعقيدة، والش�هوات 
املعارض�ة ل�إرادة، فم�ن كان عند ورود الش�بهات 
يثب�ت إيمنه وال يتزلزل، ويدفعه�ا بم معه من احلق، 
وعند ورود الش�هوات املوجبة والداعية إىل املعايص 
والذن�وب، أو الصارف�ة عن ما أمر اهلل به ورس�وله، 
يعم�ل بمقتىض اإلي�من، وجياهد ش�هوته، دل ذلك 

عى صدق إيمنه وصحته.
ومن كان عند ورود الشبهات تؤثر يف قلبه شكا 
وريبا، وعند اعرتاض الشهوات ترصفه إىل املعايص 
أو تصدف�ه عن الواجبات، دلَّ ذلك عى عدم صحة 

إيمنه وصدقه.
والناس يف هذا املقام درجات ال حيصيها إال اهلل، 
فمس�تقل ومستكثر، فنسأل اهلل تعاىل أن يثبتنا بالقول 



19

الدواء لكل وباء

الثاب�ت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة، وأن يثبت قلوبنا 
عى دينه، فاالبتالء واالمتحان للنفوس بمنزلة الكر، 

خيرج خبثها وطيبها( ]تفسر السعدي )ص626([.
وم�ن هنا ف�إين أهي�ب بإخ�واين أن ال ينش�غلوا 
بالقيل والقال، وأن حيس�نوا الفع�ال، وأن ال يكونوا 
مم�ن ينش�غلون عن أص�ل العالج ب�م ال يفي�د حااًل 

 

وال مآاًل؛ فال ننشغل ب�: من أين جاء الوباء؟ وبنظرية 
املؤام�رة؟ بل علين�ا أن نعلم أنه م�ن تقصرنا، ومن 
ذنوبن�ا، وأنه من جنس االبتالءات؛ فإن رجوعنا إىل 

اهلل تعاىل من أعظم ما يرفع البالء، ويدفع الوباء.
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6- درهم وقاية خيٌر من قنطار عالج
وه�ذا مث�ل مع�روٌف عن�د الع�رب، وه�و م�ن 
أق�وى أن�واع العالجات الطبي�ة النفس�ية، والبدنية؛ 
فإن من ترك الش�بهات اس�تربأ لدين�ه وعرضه، قال 
َأ ِلِديِنـــِه،  ـــُبَهاِت اْســـَتْبَ H: »َفَمـــِن اتََّقـــى الشُّ
َوِعْرِضـــِه« ]رواه البخاري ومس�لم يف صحيحيهم من حديث 

.]L النعمن بن بشر

فعلين�ا أن نبتع�د ع�ن كل م�ا يوص�ل أو ي�ؤدي 
إىل امل�رض، س�واء كان ذل�ك باخللطة، أو بالس�فر، 
أو باملالمس�ة، أو باملجالس�ة، ونحو ذل�ك، أو بأخذ 
كاخلم�ر  الس�امة،  األرشب�ة  أو  امل��ة،  األطعم�ة 

ونحوها.
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ۅ       ۉ    ۉې      ]ۅ      :E اهلل  وق�ال 
ې    ې    ې    ىى    ائ    ائ    ەئ     

ەئ À[ ]اآلية من سورة البقرة[.
ق�ال العالم�ة الس�عدي V: )ويس�تفاد م�ن 
إش�ارة اآلي�ة أن�ه ينبغ�ي يف كل أمر من األم�ور، أن 
يأتيه اإلنس�اُن من الطريق الس�هل القريب...، التي 
هبا حيصل املقصود أو بعضه، واملتعلم واملعلم ينبغي 
أن يسلك أقرب طريق وأسهله، حيصل به مقصوده، 
وهك�ذا كل م�ن ح�اول أمًرا م�ن األم�ور وأتاه من 
أبوابه وثابر عليه، فال بد أن حيصل له املقصود بعون 

امللك املعبود( ]تفسر السعدي )ص88([.

)ق�ال ابن عقيل يف الفن�ون: العقالء يعلمون أن 
االح�رتاز ال يق�دح يف الت�وكل، وأن دقيق احليل من 
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األعداء، ُيْدَفُع بلطيف التحرز، واملبالغة يف التحفظ( 
]اآلداب الرشعية )278/2([.

وم�ن هن�ا فينبغ�ي علين�ا االهت�مم ب��: النظافة، 
واالغتسال، والوضوء، واالستنشاق، واملبالغة فيه، 
وغس�ل اليدين ال س�يم عند االس�تيقاظ م�ن النوم، 
وعند املالمسة، وترك املصافحة إذا اقتضت احلاجة، 

والتحصني باألدعية واألذكار.
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7- البحث عن األدوية املتاحة املباحة
قال اهلل تعاىل ع�ن ذي القرنني: ]ٱ       ٻ    ٻ    ٻ    
ٻ    پ    پ    پ          پ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ .[ 

]اآليتان من سورة الكهف[.

ق�ال العالم�ة الس�عدي V: )أعط�اه اهلل من 
األسباب املوصلة له ملا وصل إليه، ما به يستعني عى 
قهر البلدان، وسهولة الوصول إىل أقايص العمران، 
وعم�ل بتلك األس�باب الت�ي أعط�اه اهلل إياها، أي: 
اس�تعملها ع�ى وجهه�ا، فليس كل م�ن عنده يشء 
من األسباب يس�لكه، وال كل أحد يكون قادرا عى 
الس�بب، ف�إذا اجتمع الق�درة عى الس�بب احلقيقي 
والعم�ل به، حصل املقص�ود، وإن عدما أو أحدمها 

مل حيصل( ]تفسر السعدي )ص485([.
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النَّبِ�ييِّ  َع�ِن   I ُهَرْي�َرَة  َأيِب  حدي�ث  َويف 
اًء«  H َق�اَل: »َما َأْنَزَل اُل َداًء ِإلَّ َأْنَزَل َلُه ِشـــفَ

]رواه البخاري يف صحيحه[.

ق�ال العالمة ابن القي�م V: )ويف األحاديث 
الصحيحة األمر بالتداوي، وأنه ال ينايف التوكل، كم 
ال ينافي�ه دف�ع داِء اجلوع، والعط�ش، واحلر، والربد 
بأضداده�ا؛ بل ال تت�م حقيقة التوحي�د إال بمبارشة 
األس�باب التي نصبه�ا اهلل مقتضيات ملس�بباهتا قدًرا 
ورشًع�ا، وأن تعطيله�ا يق�دح يف نفس الت�وكل، كم 
يق�دح يف األم�ر واحلكمة، ويضعفه م�ن حيث يظن 
معطلها أن تركها أقوى يف التوكل، فإن تركها عجًزا 
ين�ايف التوكل الذي حقيقته اعت�مد القلب عى اهلل يف 
حص�ول ما ينفع العبد يف دينه ودنياه، ودفع ما ي�ه 
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يف دين�ه ودني�اه، وال بد مع ه�ذا االعتمد من مبارشة 
وال�رشع،  للحكم�ة  معط�اًل  كان  وإال  األس�باب، 

 

فال جيعل العبد عجزه توكاًل، وال توكله عجًزا(.
]الطب النبوي له )ص14([
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8- عليكم بالشفائني
هن�اك أدوي�ة عام�ة وه�ي نافع�ة لكل م�رٍض، 
يدرك ذل�ك األطب�اء املتقدمون منه�م واملتأخرون، 
وأم�ا األدوية اخلاص�ة لكل مرض؛ فه�ذه ال يدركه 
إال البعض من األطب�اء، وعى املرىض اختاذ األدوية 
العام�ة واخلاص�ة، خصوًص�ا إذا مل تتع�ارض، وإال 
الت�ي يصفه�ا األطب�اء  فعليه�م باألدوي�ة اخلاص�ة 

املختصون.
ومن األدوية العامة: القرآن الكريم، وهو شفاء 
ل�كل داٍء معن�وي، أو حيس، نافع ل�كل مرض قلبي 

 

أو جس�دي؛ وذل�ك ألنه كالم اهلل تع�اىل الذي خلق 
 ه�ذا الب�دن والنف�س؛ فتالوت�ه بني�ة الرقي�ة نافع�ة 

وال ري�ب، ق�ال اهلل تع�اىل: ]ۀ    ۀ    ہ    
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ۓ       ے     ے     ھ     ھھ     ھ     ہ      ہ     ہ    
ۓ £[ ]اآلية من سورة اإلرساء[.

ومـــن األدويـــة العامـــة: العس�ل ق�ال اهلل تعاىل: 
]ۀ    ہ    ہ[ ]سورة النحل، من اآلية 69[.

َوَع�ْن َعْب�ِد اهللِ ب�ِن مس�عوٍد I َق�اَل: َق�اَل 

 

: اْلَعَسُل،  ـــَفاَئْيِ َرُس�وُل اهللِ H: »َعَلْيُكْم ِبالشِّ
َواْلُقْرآن« ]أخرجه احلاكم وهو صحيح[.

 :H )قول�ه   :V اب�ن طول�ون  ق�ال 
»عليكم بالشـــفائي العســـل والقرآن«: فيه رسٌّ لطيٌف 
�عَي؛  السَّ وُيْبطِ�ل  وح�ده  بالق�رآن  يكتف�ي  ال  أي 

 

ر، ويسأله  بل يعمل بم ُأِمَر، وَيْس�َعى يف الرزق كم ُقديِّ
ح الذي حيرث  املعون�ة والتوفيق ملا َيّس، بمنزلة الفالَّ
األرض ويودعه�ا البذر ثم ي��ع إىل خالقه يف دفع 
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العاهات، وإنزال القطر، ويستعمل بعد ذلك التوكل 
علي�ه س�بحانه يف إتام ما منه ح�ذر، َوُأْنِذَر يف جلب 

الّصحة، ودفع ال�ر( ]الطب النبوي له )ص211([.



29

الدواء لكل وباء

9- إياكم والتضجر
ق�ال اهلل تع�اىل: ]چ    چ        چ    ڇ     ڇ    ڇ    
ڈ     ڈ     ڎ        ڎ     ڌ     ڌ     ڍ     ڍ               ڇ    
ژ     ژ \[ ]اآلي�ات من س�ورة املع�ارج[؛ فدلت 
اآليات أن اجلزع، واللع، ليس من صفات املؤمنني، 
الذي�ن هم حيافظ�ون ع�ى صلواهت�م؛ فالتضجر من 
قضاء اهلل تعاىل وقدره، ليس من صفات املؤمنني؛ بل 
إهنم إذا أصابتهم ال�اء رجعوا إىل أنفسهم، واهتموا 
أنفس�هم بالتقص�ر، وع�دم األخ�ذ باألس�باب، مع 

.E علمهم بحكمة الوهاب، ورمحة التواب
وم�ن هنا ف�ال ينبغ�ي أن نتضجر م�ن املرض أو 
الوب�اء، وإن�م نعم�ل ب�م يدفع�ه باألس�باب املتاحة، 
وال نظه�ر تضج�ًرا وال هلًع�ا، ونعلم أن م�ا يصيبنا 
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مل يكن ليخطئنا، وما أخطأنا مل يكن ليصيبنا، قدر اهلل 
س�ابق، وقضاؤه الحق، ما ش�اء اهلل كان، وما مل يشأ 
مل يك�ن، وم�ا علينا إال الرج�وع إىل اهلل تعاىل ليعلمنا 
األس�باب، ويتج�اوز ع�ن تقصرن�ا يف جناب�ه وهو 

الكريم الوهاب.

V: َش�ْكَوى  اب�ن اجل�وزي  )ق�ال العالم�ة 
ِل َوَق�ْد َكاُن�وا َيْكَرُهوَن  امَلِري�ِض ُمِْرَج�ٌة ِم�ْن التَّ�َوكُّ
�ْكَوى، َوُذِكَر َهَذا  ِجُم َعْن الشَّ ُه ُيرَتْ َأنِ�نَي امَلِريِض؛ أِلَنَّ
ا َوْصُف امَلِريِض لِلطَّبِيِب  النَّصُّ َعْن َأمْحََد، َوَقاَل: َفَأمَّ

ُه اْنَتَهى َكاَلُمُه(. ُه اَل َيُ�ُّ َما جَيُِدُه، َفإِنَّ
]اآلداب الرشعية )183/2([

و)قال ابن عقيل يف الفنون: النيِّعُم أضياٌف، وِقَراها 
�رب، فاجتهد  �كر، والبالي�ا أضي�اٌف، وِقَراه�ا الصَّ الشُّ
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أن ترحل األضياُف ش�اِكَرًة ُحْس�َن القرى، ش�اهدًة بم 
َتْسَمُع َوَتَرى( ]اآلداب الرشعية البن مفلح )185/2([.

وم�ن هنا فإين أحث نفيس وإخواين إىل تس�كني 
الن�اس، وإبعادهم عن كل ما خيوفهم، أو يضجرهم 
بالق�در املس�تطاع، وأن نس�كنهم، وال ندخ�ل اللع 
وأن  تع�اىل،  اهلل  عن�د  في�م  نرغبه�م  وأن   عليه�م، 
ال نجزعه�م وال نؤيس�هم م�ن رمحة اهلل تع�اىل؛ فهو 

سبحانه أرحم الرامحني.
وعلين�ا أن نبتع�د ع�ن اإلش�اعات واألكاذيب، 
وع�ن نق�ل األخبار م�ن غر أهله�ا، وأن نس�مع ما 
يك�ون م�ن املص�ادر الطبي�ة املوثوق�ة، واملتحدث�ني 

الرسميني من احلكومة.
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10- البعد عن أرض الوباء
م�ن أس�باب الوقاي�ة البع�ُد ع�ن أرض الوباء، 
والعاقل ال يقرب من النار، وال يدخل نفس�ه البحر 
وهو ال يعرف الس�باحة، وال يلقي بنفسه من الاوية 
ويرج�و الس�المة، وه�ذا الدي�ن العظيم ال�ذي فيه 

األخذ باألسباب أمرنا بالبعد عن أرض الوباء.
 H َِّعِن النَّبِيي L َعن ُأَس�اَمَة ْبِن َزْيٍد
اُعوِن ِبَأْرٍض َفاَل َتْدُخُلوَها، َوِإَذا  ْعُتْم ِبالطَّ َق�اَل: »ِإَذا َسِ

ُرُجوا ِمْنَها«. َوَقَع ِبَأْرٍض َوَأْنُتْم ِبَها َفاَل َتْ
]رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهم[

ق�ال العالمة اب�ن القيم V: )َوَق�ْد مَجََع النَّبِيُّ 
ُخ�وِل إىَِل اأْلَْرِض  �ِة يِف هَنِْي�ِه َعِن الدُّ H لأِْلُمَّ
تِ�ي ُه�َو -أي: الطاعون- هِبَ�ا، َوهَنِْيِه َع�ِن اخْلُُروِج  الَّ
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ُخوِل  ِز ِمنْ�ُه، َفإِنَّ يِف الدُّ ِمنَْها َبْع�َد ُوُقوِعِه َكَمل التََّحرُّ
ًضا لِْلَب�اَلِء، َوُمَواَفاًة َلُه  تِ�ي ُه�َو هِبَ�ا َتَعرُّ يِف اأْلَْرِض الَّ
ْنَس�اِن َعَى َنْفِس�ِه، َوَهَذا  يِف حَمَليِّ ُس�ْلَطانِِه، َوإَِعاَنًة لِْإِ
ُخوِل إىَِل َأْرِضِه  نُُّب الدُّ ِع َواْلَعْقِل، َبْل َتَ ْ ُمَالِ�ٌف لِلرشَّ
تِي َأْرَش�َد اهلل ُس�ْبَحاَنُه إَِلْيَها، َوِهَي  ْمَيِة الَّ ِمْن َباِب احْلِ

مِحَْيٌة َعِن اأْلَْمِكنَِة، َواأْلَْهِوَيِة امُلْؤِذَيِة.
َفِفيـــِه  َبَلـــِدِه،  ِمـــْن  اْلُخـــُروِج  َعـــِن  َنْهُيـــُه  ـــا  َوَأمَّ

َمْعَنَياِن:
ِل  َأَحُدُهَما: مَحُْل النُُّفوِس َعَى الثيَِّقِة بِاهللِ، َوالتََّوكُّ

َضا هِبَا. رْبِ َعَى َأْقِضَيتِِه َوالريِّ َعَلْيِه َوالصَّ
ُه جَيِ�ُب َعَى  : َأنَّ �ُة الطيِّ�بيِّ َوالثَّاِنـــي: َم�ا َقاَل�ُه َأِئمَّ
ُطوَباِت  ٍز ِمَن اْلَوَب�اِء َأْن خُيِْرَج َعْن َبَدنِ�ِه الرُّ ُكليِّ حُمْ�رَتِ
َل اْلِغَذاَء َوَيِمي�َل إىَِل التَّْدبِِر امُلَجفِف  اْلَفْضِليَّ�ِة، َوُيَقليِّ
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ُ�َم مِمَّا جَيُِب  َم، َفإهِنَّ َياَض�َة َواحْلَ�مَّ ِم�ْن ُكليِّ َوْج�ٍه إاِلَّ الريِّ
َفْض�ٍل  ِم�ْن  َغالًِب�ا  خَيُْل�و  اَل  اْلَب�َدَن  أِلَنَّ  حُيْ�َذَرا؛  َأْن 
ِلَطانِِه  ُم، َوخَيْ َياَض�ُة َواحْلَمَّ َرِديٍء َكاِم�ٍن فِيِه، َفُتثُِرُه الريِّ
ًة َعظِيَمًة َبْل جَيُِب  بِاْلِكيُموِس اجْلَييِِّد، َوَذلَِك جَيِْلُب ِعلَّ
َعُة، َوَتْس�ِكنُي  �ُكوُن َوالدَّ ِعنْ�َد ُوُق�وِع الطَّاُع�وِن السُّ
َهَيَج�اِن اأْلَْخ�اَلِط، َواَل ُيْمِك�ُن اخْلُُروُج ِم�ْن َأْرِض 
ٌة  �َفُر ِمنَْها إاِلَّ بَِحَرَكٍة َش�ِديَدٍة، َوِهَي ُمِ�َّ اْلَوَباِء َوالسَّ
ِري�َن، َفَظَهَر  ا. َه�َذا َكاَلُم َأْفَض�ِل اأْلَطِبَّ�اِء امُلَتَأخيِّ ِج�دًّ
، َوَما فِيِه ِمْن ِعاَلِج  امْلَْعنَ�ى الطيِّبيِّيُّ ِمَن احْلَِديِث النََّبِوييِّ

اْلَقْلِب َواْلَبَدِن َوَصاَلِحِهَم...
ُخوِل ِإَلـــى اأْلَْرِض الَِّتي َقْد  َوِفـــي اْلَمْنِع ِمَن الدُّ

ُة ِحَكٍم: َوَقَع ِبَها ِعدَّ
نُُّب اأْلَْسَباِب امُلْؤِذَيِة َواْلُبْعُد ِمنَْها. َأَحُدَها: َتَ
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ُة امْلََعاِش  تِي ِهَي َم�ادَّ الثَّاِنـــي: اأْلَْخُذ بِاْلَعافَِي�ِة الَّ
َوامْلََعاِد.

�ِذي َقْد َعِفَن  الثَّاِلـــُث: َأْن اَل َيْسَتنِْش�ُقوا اْلََواَء الَّ
َوَفَسَد َفَيْمَرُضوَن.

َق�ْد  ِذي�َن  الَّ امَل�ْرىَض  جُيَ�اِوُروا  اَل  َأْن  الرَّاِبـــُع: 
َمِرُض�وا بَِذلِ�َك َفَيْحُصُل َلُ�ْم بُِمَجاَوَرهِتِْم ِمْن ِجنِْس 

]زاد املعاد )39/4-40([َأْمَراِضِهْم(.
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11- ِفّر من املوبوء
ج�اء يف الرشع احلكي�م النهُي ع�ن الدخول إىل 
األرض املوب�وءة، واألماك�ن الت�ي فيه�ا الوب�اء أو 
الطاع�ون، وكذلك جاء النهي عن مقاربة املوبوئني، 
أو مالمس�تهم، وكل ذل�ك وقاي�ة م�ن األم�راض، 
يِد،  ِ وعالًجا لألوبئة أن تتفش�ى؛ فَعْن َعْمِرو ْبِن الرشَّ
َعْن َأبِيِه I َقاَل: َكاَن يِف َوْفِد َثِقيٍف َرُجٌل جَمُْذوٌم، 
َفَأْرَس�َل إَِلْي�ِه النَّبِ�يُّ H: »ِإنَّـــا َقـــْد َباَيْعَنـــاَك؛ 

َفاْرِجْع« ]رواه مسلم يف صحيحه[.

وكذل�ك جاء يف حدي�ث َأيب ُهَرْي�َرَة I َعِن 
.» ِرٌض َعَلى ُمِصحٍّ النبي H قال: »َل ُيوِرُد ُمْ
 ]رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهم[
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ف�إذا كان ال جي�وز لصاحب املاش�ية املريضة أن 
يورد ماشيته عى الصحيحة؛ فكيف بدخول املريض 
عى الصحي�ح بقصد إعدائه، أو إصابته باملرض، أو 
العك�س بدخول املعاىف عى املبتى؛ فيمرض بس�بب 

الوباء ونحوه؛ فالواجب احلذر من هذا وذاك.

ُذوَم َوَبْيَنَك َوَبْيَنُه ِقيُد  وُيرَوى مرفوًعا: »َكلِِّم امَلْ
« ]أخرجه عبد اهلل بن اإلمام أمحد، وأخرجه  ـــْيِ ُرْمٍح َأْو ُرْمَ
اب�ن الس�ني، وأبو نعي�م يف الط�ب، وضعفه، وه�و حديث يف 

س�نده مرتوك[؛ فهذا وإن مل يثبت س�نده، لكن األطباء 

ينصحون به، ال سيم يف وقت الوباء.

وينبغي اتباع اإلرش�ادات الطبية، والتوجيهات 
املرعي�ة، الت�ي تصدر م�ن والة األمر؛ ف�إن نظر ويل 
األمر أوسع من نظر غره، وطاعتهم يف هذه األمور 
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أوجب وآكد؛ ملا يرتتب عى ذلك من املصالح العامة 
واخلاصة، وإن ترتب علي�ه يشء من إضاعة املال أو 
املصال�ح؛ فإن ذل�ك دون ما يرتتب عى طاعتهم من 
املصالح العظيمة، التي ترتبط بالبالد والعباد، ولذا 

ىئ     ىئ     ېئ    ېئ    ېئ     ]ۈئ     تع�اىل:  ق�ال 
ىئ    ی     ی    یی    جئ    حئ     مئ    ىئ    يئ    جب         
حب    خب    مب    ىب                 يب    جت    حت    ختمت    ىت    

يت    جث    مث å[ ]اآلية من سورة النساء[.

وكذلك هم أدرى بمصالح العباد والبالد العامة 
واخلاص�ة؛ كم ق�ال تع�اىل: ]ژ    ژ    ڑ    ڑ     
ک       ک    ک    ک    گگ    گ    گ    ڳ       ڳ    
ں     ڱ     ڱ     ڱ     ڱ     ڳ      ڳ    
ہ        ۀ     ۀ     ڻ     ڻ      ڻ     ںڻ    

ہ    ہ    ہ z[ ]اآلية من سورة النساء[.
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ف�إذا ص�در األمر م�ن ويل األم�ر بالس�كون يف 
البي�وت، أو بل�زوم القرار؛ فالواج�ب التزام أمرهم 
طاعة هلل تعاىل، وطاعة لرس�وله H، كم جاء 
اِمِت I َق�اَل: »َباَيْعنَا  يف حدي�ث ُعَباَدَة ْب�ِن الصَّ
ْمِع َوالطَّاَعِة يِف امَلنَْشِط  َرُسوَل اهللِ H َعَى السَّ
َوامَلْكَرِه، َوَأْن الَ ُننَاِزَع األَْمَر َأْهَلُه، َوَأْن َنُقوَم َأْو َنُقوَل 

بِاحلَقيِّ َحْيُثَم ُكنَّا، الَ َنَخاُف يِف اهللِ َلْوَمَة الَِئٍم«.
]رواه البخاري يف صحيحه[
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12- الهواء النقي
إن ال�واء النق�ي، م�ع الطعام الصح�ي، مها من 
أعظم أس�باب الصح�ة البدنية، فالواج�ب علينا أن 
هنت�م بال�واء النق�ي، ك�م هنت�م باملطع�وم الصحي، 
 :I ومما ي�دل عى ذلك ما ج�اء يف حديث َأَنٍس

 

�َص َلُْم  َأنَّ َناًس�ا ِم�ْن ُعَرْينَ�َة اْجَت�َوْوا امَلِدينََة؛ »َفَرخَّ
ُبوا  َدَقِة، َفَيرْشَ َرُسوُل اهللِ H َأْن َيْأُتوا إِبَِل الصَّ

ِمْن َأْلَباهِنَا، َوَأْبَواِلَا« ]متفق عليه[.

اس�تومخوها،  أي:  املدين�ة«  »اجت�ووا  ومعن�ى 
فأمره�م النب�ي H أن يطلب�وا ه�واًء مالئ�ًم 
ل�م، وهو ه�واء البادية؛ ف�دل أن ال�واء النقي نافٌع 

للمرىض، كم هو ُمَقوٍّ لألصحاء.
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 H ويف هنيه( :V ق�ال اب�ن طول�ون
عن القدوم عليه فائدتان:

إحداهما: لئال يستنش�قوا الواء العفن الفاس�د 
فيمرضوا.

وثانيهما: لئ�ال جياوروا املرض فتضاعف البلية 
باألمرين( ]الطب النبوي له ص306[.

وعن َفْرَوَة ْبِن ُمَس�ْيٍك امُلَراِدييِّ I َقاَل: ُقْلُت: 
َيا َرُسوَل اهللِ، إِنَّ َأْرًضا ِعنَْدَنا ُيَقاُل َلَا: َأْرُض َأْبنَي،َ ِهَي 
َا َوبَِئٌة -َأْو َقاَل: إِنَّ هِبَا َوَباًء  َأْرُض ِريِفنَا، َوِمَرتِنَا، َوإهِنَّ

َشِديًدا-؛ َفَقاَل: »َدْعَها َعْنَك، َفِإنَّ اْلَقَرَف التََّلُف«.
]رواه اإلمام أمحُد يف مسنده، وضعف حمققه إسناده[

فاألم�ر يف هذا احلديث برتك هذه األرض؛ ألهنا 
كان�ت موبوءة، وزاد البيان بأن س�بب التلف إنم هو 
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املقارن�ة واملقارفة؛ فكلم قارن اإلنس�ان أرض الوباء 
كان أقرب ملالمسته الوباء.

و)ق�ال اخلط�ايب: إن اس�تصالح األهوي�ة م�ن 
أهون األش�ياء عى صحة األبدان، وفساد الوى من 

أرضها، وأرسعها إىل أسقام األبدان عن األطباء(.
]الطب النبوي البن طولون )ص44([

فس�اد  )إن   :V القي�م  اب�ن  العالم�ة  وق�ال 
الواء جزء من أجزاء الس�بب الت�ام، والعلة الفاعلة 
للطاعون، فإن فس�اد جوهر الواء املوجب حلدوث 
الوباء وفساده، يكون الستحالة جوهره إىل الرداءة، 
لغلب�ة إح�دى الكيفي�ات الرديئ�ة علي�ه، كالعفونة، 
والنتن والس�مية يف أي وقت كان من أوقات السنة، 
وإن كان أكثر حدوثه يف أواخر الصيف، ويف اخلريف 
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غالبا لكثرة اجتمع الفضالت املرارية احلادة وغرها 
الصي�ف، وع�دم حتلله�ا يف آخ�ره، ويف  يف فص�ل 
اخلريف لربد اجلو، وردغة األبخرة والفضالت التي 
كان�ت تتحلل يف زمن الصيف، فتنحرص، فتس�خن، 
وتعف�ن، فتح�دث األم�راض العفن�ة، وال س�يم إذا 
ا، قاباًل، رهاًل، قليل احلركة،  صادفت البدن مس�تعدًّ

كثر املواد، فهذا ال يكاد يفلت من العطب(.
]الطب النبوي )ص33([
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 13- تغطية املشروبات واملأكوالت، 
والوقاية بالكمامات

َع�ْن َجابِ�ِر ْب�ِن َعْب�ِد اهللِ L –َرَفَع�ُه- َقاَل: 
ـــُروا اآلِنَيـــَة، َوَأْوُكوا اأَلْســـِقَيَة، َوَأِجيُفـــوا اأَلْبَواَب  »َخِّ
َواْكِفُتـــوا ِصْبَياَنُكْم ِعْنَد الِعَشـــاِء، َفِإنَّ ِلْلِجنِّ اْنِتَشـــاًرا 
َوَخْطَفًة، َوَأْطِفُئوا امَلَصاِبيَح ِعْنَد الرَُّقاِد، َفِإنَّ الُفَوْيِسَقَة 

َا اْجَتَِّت الَفِتيَلَة َفَأْحَرَقْت َأْهَل الَبْيِت«. ُربَّ
]رواه البخاري يف صحيحه[
 H ِويف رواي�ة َقاَل َس�ِمْعُت َرُس�وَل اهلل
ـــَنِة  ـــَقاَء، َفِإنَّ ِف السَّ وا اْلَِناَء، َوَأْوُكوا السِّ َيُق�وُل: »َغطُّ
َلْيَلـــًة َيْنِزُل ِفيَها َوَباٌء، َل َيُرُّ ِبِإَناٍء َلْيَس َعَلْيِه ِغَطاٌء، َأْو 
ِسَقاٍء َلْيَس َعَلْيِه ِوَكاٌء، ِإلَّ َنَزَل ِفيِه ِمْن َذِلَك اْلَوَباِء«. 
]رواه مسلم يف صحيحه[
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)قال الليث: األعاجم يتقون تلك الليلة يف السنة يف 
كانون األول...( ]الطب النبوي البن طولون )ص223([.

وص�ون  بحف�ظ  وذل�ك  الوقاي�ة،  فينبغ�ي 
املرشوبات، واملأكوالت، بل واأليدي، من املالمسة 
املبارشة للوب�اء، أو أرضه، أو مظانه، وكذلك ينبغي 
ت�رك املصافح�ة، ويف مثل هذا املق�ام ينبغي تبيني أن 
م�ن مل يصاف�ح ف�ال يشء عليه، وه�و األوىل يف حال 
األوبئ�ة، حلدي�ث أن�ٍس I َق�اَل: َقاَل َرُج�ٌل: َيا 
َرُس�وَل اهللِ، َأَحُدَنا َيْلَق�ى َصِديَقُه َأَينَْحنِ�ي َلُه؟ َقاَل: 
َفَق�اَل َرُس�وُل اهللِ H: »ل«. َق�اَل: َفَيْلَتِزُم�ُه، 
َوُيَقبيُِّل�ُه؟ َقاَل: »ل«. َق�اَل: َفُيَصافُِحُه؟ َقاَل: »َنَعْم، ِإْن 

َشاَء« ]رواه اإلمام أمحد يف مسنده، وصححه األلباين[.

فعلق املصافحة عى املش�يئة، وه�ذا فيه اختياٌر، 
وجيب تركه إذا ترتب عليه رضٌر حيس، أو معنوي.
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14- ختامه مسك

قال اهلل تعاىل: ]ۋ    ۅۅ    ۉ    ۉ    ې    
ې ¸[ ]اآلية من س�ورة املطفف�ني[، وإنم ذكر 
رشاب أه�ل اجلن�ة بأنه مت�وم بخواتيم من مس�ٍك؛ 
فهذا يدل عى فضل املسك، وِعَظم مكانته، وجالل 

قدره ومنفعته.

وجاء يف حديث َأيِب َسِعيٍد اخلُْدِرييِّ I َقاَل: 
يِب امِلْســـُك«  َق�اَل َرُس�وُل اهللِ H: »َأْطَيُب الطِّ

]رواه الرتمذي يف جامعه، وقال: حسن صحيح[.

ي القلَب، وهو  )قال الذهبي: هو حارٌّ يابٌس يقويِّ
ي األعضاء  أرشف الطيب، وَجييٌِّد للمربودي�ن، ُيَقويِّ
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ا، َجييٌِّد للغيِش واخلفقان، وُيْفِش  ًبا وَشمًّ الباطنة، رُشْ
موم. َياَح، وُيْبطُِل عمَل السُّ الريِّ

وكان H يتطي�ب ب�ه، وطيبته به عائش�ة 
J عند إحرامه وحله، وأمر احلائض عند الطهر 
أن تتب�ع ب�ه أثر الدم، ويصلح جوهر الواء، ال س�يم 
يف الوب�اء...، وخياره: اخلراس�اين، ث�م الصيني، ثم 

الندي( ]الطب النبوي البن طولون )ص230([.



48

الدواء لكل وباء

15- الطاعون شهادة
املوت أم�ٌر حتٌم ال مفّر منه، والعاقل من يموت 
وه�و ينال الكرام�ة عند اهلل تعاىل، ول�ذا قال تعاىل: 

]ٿ    ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    
ڤ    ڦ     ڦ @[ ]اآلي�ة م�ن س�ورة آل عم�ران[، 
أي: ال يأتيك�م امل�وت إال وأنت�م عى ح�ال التقوى 
والصالح، فتموتوا عى ذلك؛ فاآلية فيها احلث عى 

دوام األعمل الصاحلة.

ويتمن�ى امل�رء املس�لم أن يم�وت ش�هيًدا يدافع 
عن اإلسالم، وعن املس�لمني، وعن أرض اإلسالم 
وديارهم، إذا أمكن ذلك، وقد يكون يف زمان يكون 
فيه الصلح، وال يتمكن من نيل الشهادة؛ فبني النبي 
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الكريم H أن هناك أمواًتا ينالون الش�هادة، 
وم�ن مجلته�م الذي�ن يصاب�ون بالطاع�ون أو الوباء 
فيموتون، وهم صابرون حمتسبون، غر متضجرين، 
وال نادم�ني، كم َقاَل َأَنُس ْبُن َمالٍِك I َقاَل: َقاَل 
اُعوُن َشَهاَدٌة ِلُكلِّ ُمْسِلٍم«  َرُسوُل اهللِ H: »الطَّ

]رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهم[.

ْحبِيَل ْبِن ُش�ْفَعَة، َقاَل: )َوَقَع الطَّاُعوُن،  وَعْن رُشَ
ُقوا  ُه ِرْجٌس، َفَتَفرَّ َفَقاَل َعْمُرو ْبُن اْلَع�اِص I: إِنَّ
ْحبِيَل ْبَن َحَس�نََة I، َفَقاَل:  َعنْ�ُه، َفَبَلَغ َذلِ�َك رُشَ
َلَق�ْد َصِحْبُت َرُس�وَل اهللِ H، َوَعْمٌرو َأَضلُّ 
ُكْم، َوَمْوُت  ُه َدْعَوُة َنبِييُِّكْم، َوَرمْحَُة َربيِّ ِمْن َبِعِر َأْهِلِه، إِنَّ
ُق�وا َعنُْه؛  �نَي َقْبَلُك�ْم، َفاْجَتِمُع�وا َلُه، َواَل َتَفرَّ احِلِ الصَّ
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َفَبَل�َغ َذلَِك َعْمَرو ْب�َن اْلَعاِص؛ َفَق�اَل: َصَدَق( ]رواه 
اإلمام أمحد يف مسنده، وإسناده حسن[.

�اِم، َفَقاَل  َوَعْن َأيِب ِقاَلَبَة، َأنَّ الطَّاُعوَن َوَقَع بِالشَّ
ْج�َز َقْد َوَقَع؛  َعْم�ُرو ْبُن اْلَع�اِص I: إِنَّ َهَذا الريِّ
�َعاِب، َواأْلَْوِدَيِة، َفَبَل�َغ َذلَِك ُمَعاًذا  وا ِمنُْه يِف الشيِّ َفِف�رُّ
�ِذي َق�اَل؛ َفَق�اَل: َب�ْل ُهَو َش�َهاَدٌة،  ْق�ُه بِالَّ َفَل�ْم ُيَصديِّ
َوَرمْحَ�ٌة، َوَدْعَوُة َنبِييُِّكْم H، اللُهمَّ َأْعِط ُمَعاًذا 
َوَأْهَل�ُه َنِصيَبُهْم ِمْن َرمْحَتَِك. َقاَل َأُب�و ِقاَلَبَة: َفَعَرْفُت 
مْحََة، َومَلْ َأْدِر َما َدْع�َوُة َنبِييُِّكْم،  �َهاَدَة، َوَعَرْف�ُت الرَّ الشَّ
َحتَّى ُأْنبِْئُت َأنَّ َرُس�وَل اهللِ H، َبْينََم ُهَو َذاَت 
ـــى ِإًذا، َأْو َطاُعوٌن،  َلْيَل�ٍة ُيَصيليِّ إِْذ َق�اَل يِف ُدَعاِئِه: »َفُحمَّ
اٍت، َفَلمَّ َأْصَبَح َقاَل  ى ِإًذا، َأْو َطاُعوٌن«. َثاَلَث َمرَّ َفُحمَّ
ْيَلَة  َلُه إِْنَساٌن ِمْن َأْهِلِه: َيا َرُسوَل اهللِ، َلَقْد َسِمْعُتَك اللَّ
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ْعَتُه؟« َقاَل: َنَعْم. َقاَل: »ِإنِّي  َتْدُعو بُِدَعاٍء. َقاَل:  »َوَسِ
ِت ِبَسَنٍة َفَأْعَطاِنيَها، َوَسَأْلُتُه  َســـَأْلُت َربِّي َأْن َل ُيْهِلَك ُأمَّ
َأْن َل ُيَســـلَِّط َعَلْيِهـــْم َعـــُدوًّا ِمـــْن َغْيِِهْم َفَيْســـَتِبيَحُهْم 
َوُيِذيـــَق  ِشـــَيًعا،  ُيْلِبَســـُهْم  َل  َأْن  َوَســـَأْلُتُه  َفَأْعَطاِنيَهـــا، 
، َأْو َقـــاَل َفَمَنَعِنيَهـــا،  َبْعَضُهـــْم َبـــْأَس َبْعـــٍض َفَأَبـــى َعَلـــيَّ
ى  ى ِإًذا، َأْو َطاُعوًنا، ُحَّ ى ِإًذا، َأْو َطاُعوًنا، ُحَّ َفُقْلُت: ُحَّ
ات ]رواه اإلمام أمحد يف مس�نده،  ِإًذا َأْو َطاُعوًنا« َثاَلَث َمرَّ

وإسناده صحيح، وملرسِله شاهد[.

والطاع�ون- من حيث اللغ�ة-: نوع من الوباء، 
ق�ال ابن القي�م V: )ومل�ا كان الطاع�ون يكثر يف 
الوب�اء، ويف الب�الد الوبيئة، عرب عن�ه بالوباء، كم قال 
اخلليل: الوباء: الطاعون. وقيل: هو كل مرض يعم، 
والتحقيق أن بني الوباء والطاعون عموًما وخصوًصا، 
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ف�كل طاعون وباء، وليس كل وباء طاعونا، وكذلك 
األمراض العامة أعم من الطاعون، فإنه واحد منها، 
والطواعني خراجات وقروح وأورام رديئة حادثة يف 

املواضع املتقدم ذكرها.

قل�ت: ه�ذه الق�روح، واألورام، واجلراحات، 
هي آثار الطاعون، وليست نفسه، ولكن األطباء ملا مل 

تدرك منه إال األثر الظاهر، جعلوه نفس الطاعون.

والطاعون يعب به عن ثالثة أمور:
أحدهـــا: ه�ذا األث�ر الظاه�ر، وهو ال�ذي ذكره 

األطباء.

والثاني: املوت احلادث عنه، وهو املراد باحلديث 
الصحيح يف قوله: »الطاعون شهادة لكل مسلم«.
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والثالـــث: الس�بب الفاعل لذا ال�داء، وقد ورد 
يف احلدي�ث الصحيح أنه: »َبِقيَُّة ِرْجٍز، َأْو َعَذاٍب ُأْرِســـَل 
َعَلى َطاِئَفٍة ِمْن بي إســـرائيل« ]رواه الرتمذي يف جامعه، 

وقال: حسن صحيح[، وورد فيه أنه: »َوْخُز َأْعَداِئُكْم ِمَن 

« ]رواه اإلمام أمحد يف مس�نده، وهو صحيح[، وجاء  اجِلـــنِّ

أنه: »دعوة نيب«.

وه�ذه العل�ل واألس�باب ليس عن�د األطباء ما 
يدفعه�ا، ك�م ليس عندهم م�ا يدل عليها، والرس�ل 
خترب باألم�ور الغائبة، وهذه اآلثار التي أدركوها من 
أم�ر الطاعون ليس معهم ما ينفي أن تكون بتوس�ط 
األرواح، ف�إن تأث�ر األرواح يف الطبيع�ة وأمراضها 
وهالكه�ا أم�ر ال ينك�ره إال م�ن ه�و أجه�ل الناس 
ب�األرواح وتأثراهت�ا، وانفعال األجس�ام وطبائعها 
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عنها، واهلل س�بحانه قد جيعل لذه األرواح ترصًفا يف 
أجسام بني آدم عند حدوث الوباء، وفساد الواء، كم 
جيع�ل لا ترصفا عند بعض املواد الرديئة التي حتدث 
للنف�وس هيئ�ة رديئة، وال س�يم عند هيج�ان الدم، 
وامل�رة الس�وداء، وعن�د هيجان املني، ف�إن األرواح 
الشيطانية تتمكن من فعلها بصاحب هذه العوارض 
م�ا ال تتمك�ن م�ن غ�ره، م�ا مل يدفعها داف�ع أقوى 
من هذه األس�باب م�ن الذكر، والدع�اء، واالبتهال 
والت��ع، والصدق�ة، وقراءة القرآن، فإنه يس�تنزل 
بذل�ك م�ن األرواح امللكي�ة م�ا يقهر ه�ذه األرواح 
اخلبيث�ة، ويبط�ل رشها ويدف�ع تأثرها، وق�د جربنا 
نح�ن وغرنا ه�ذا م�راًرا ال حيصيه�ا إال اهلل، ورأينا 

 

الس�تنزال ه�ذه األرواح الطيب�ة واس�تجالب قرهبا 
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تأثًرا عظي�ًم يف تقوية الطبيعة، ودف�ع املواد الرديئة، 
وه�ذا يك�ون قب�ل اس�تحكامها وتكنه�ا، وال يكاد 
ينخرم، فمن وفقه اهلل، بادر عند إحساس�ه بأس�باب 
الرش إىل هذه األسباب التي تدفعها عنه، وهي له من 
أنف�ع الدواء، وإذا أراد اهلل D إنفاذ قضائه وقدره، 
أغف�ل قلب العبد عن معرفته�ا وتصورها وإرادهتا، 
فال يش�عر هب�ا، وال يريدها؛ ليق�يض اهلل فيه أمًرا كان 

مفعواًل( ]الطب النبوي له )ص32-31([.
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16- الصبر في الوباء والطاعون
]ٺ    ٺ    ٿ    ٿ     ق�ال اهلل تع�اىل: 
ٿ     ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹڤ    ڤ     
ڤ      ڤ    ڦ    ڦ         ڦ    ڦ    ڄ    ڄ       ڄ    
ڄ      ڃ         ڃ       ڃ    ڃ    چ    چ    چ    چ    

.]S ڇڇ    ڇ     ڇ    ڍ
]اآليات من سورة البقرة[

َا  وَعْن َعاِئَش�َة J َزْوِج النَّبِييِّ H َأهنَّ
َها  َسَأَلْت َرُسوَل اهللِ H َعِن الطَّاُعوِن َفَأْخرَبَ
َنبِ�يُّ اهللِ H: »َأنَُّه َكاَن َعَذاًبا، َيْبَعُثُه اُل َعَلى 
ـــًة ِلْلُمْؤِمِنـــَي؛ َفَلْيَس ِمْن  َمـــْن َيَشـــاُء؛ َفَجَعَلـــُه اُل َرْحَ
اُعوُن َفَيْمُكـــُث ِف َبَلِدِه َصاِبـــًرا، َيْعَلُم َأنَُّه  َعْبـــٍد َيَقـــُع الطَّ
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َلـــْن ُيِصيَبـــُه ِإلَّ َما َكَتَب اُل َلـــُه، ِإلَّ َكاَن َلُه ِمْثُل َأْجِر 
ِهيِد« ]رواه البخاري يف صحيحه[. الشَّ

فالصرب الصرَب عباَد اهلل؛ فإن البالء زائٌل، واإليمن 
ب�اٍق، واملواقف اإليمنية ه�ي التي تيز الصابرين من 
العاجزين، من اجلزع�ني، من الضجرين؛ واعلم أنه 
م�ا من ب�الء إال وقد ذهب، ومل يب�ق إال من كان عى 
مث�ل َم�ن ذهب، فب�ان معدن�ه ِمن ذه�ٍب، وآخرون 
تش�بهوا هبم فكانوا نحاًسا فخسوا وصاروا هلكى 

مع ما أصاهبم من اجلرب.
فعلينا أن نكثر من احلوقلة: ال حول وال قوة إال 
ب�اهلل، وأن نكثر من التس�بيح، والتحميد، والتكبر؛ 
ف�إن ذلك مما ندفع ب�ه البالء والوب�اء، وأن نكثر من 

االسرتجاع، وهو: إنا هلل وإنا إليه راجعون.
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17- الدعاء... الدعاء

قال اهلل تعاىل: ]ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    
ٺٿ     ٿ     ٿ    ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    

ٹ      ڤ ;[ ]اآلية من سورة غافر[. 
قال البخ�اري V: )باب من دع�ا برفع الوباء 
واحلم�ى( وهبذا الب�اب ختم كتاب امل�رىض، ثم أورد 
َا َقاَلْت مَلَّا َقِدَم َرُسوُل اهللِ  فيه حديث َعاِئَش�َة J َأهنَّ

 

H ُوِع�َك َأُب�و َبْكٍر َوبِ�اَلل،ٌ َقاَل�ْت: َفَدَخْلُت 
َعَلْيِهَم؛ َفُقْلُت: َي�ا َأَبِت، َكْيَف َتُِدَك؟ َوَيا باَِلُل، َكْيَف 
ى َيُقوُل:  َتُِدَك؟ َقاَل�ت: َوَكاَن َأُبو َبْكٍر إَِذا َأَخَذْتُه احلُمَّ
اِك َنْعِلِه.  ُكلُّ اْمِرٍئ ُمَصبٌَّح يِف َأْهِلِه َوامَلْوُت َأْدَنى ِمْن رِشَ
َوَكاَن باَِلٌل إَِذا ُأْقِلَع َعنُْه َيْرَفُع َعِقَرَتُه؛ َفَيُقوُل: َأالَ َلْيَت 
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ِشْعِري َهْل َأبِيَتنَّ َلْيَلًة بَِواٍد َوَحْويِل إِْذِخٌر َوَجِليُل، َوَهْل 
َأِرَدْن َيْوًما ِمَياَه جِمَنٍَّة َوَهْل َتْبُدَوْن يِل َشاَمٌة َوَطِفيُل.

اهللِ  َرُس�وَل  َفِجْئ�ُت   J َعاِئَش�ُة  َقاَل�ْت 
ُتُه؛ َفَقاَل: »اللَُّهمَّ َحبِّْب ِإَلْيَنا امَلِديَنَة؛  H َفَأْخرَبْ
ْحَها، َوَباِرْك َلَنا ِف َصاِعَها،  ، َوَصحِّ َة، َأْو َأَشدَّ َكُحبَِّنا َمكَّ

اَها؛ َفاْجَعْلَها ِباجُلْحَفِة«. َها، َواْنُقْل ُحَّ َوُمدِّ

وه�ذا فيه داللة ظاه�رة عى أمهي�ة الدعاء لرفع 
الوب�اء خصوًص�ا، وأمهي�ة الدع�اء للب�الد والعب�اد 

عموًم�ا، قال إبراهي�م اخللي�ل S: ]ېئ    ىئ    
ىئ    ىئ    ی    ی     ی      ی    جئ[ ]س�ورة البق�رة، 
من اآلية 126[؛ فالدعاء من أعظم األس�باب الرشعية 

الدافعة للبالء والوباء، واجلالبة للخرات والنمء.
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18- الفأل وحسن الظن با& تعالى
ى     ې     ې     ]ې     تع�اىل:  اهلل  ق�ال 
ۇئ     ۇئ     وئ     ەئوئ     ەئ     ائ       ائ     ى    
ىئ     ىئ     ېئ     ېئ     ېئ     ۈئ      ۈئ     ۆئ       ۆئ    
حئ     جئ     ی         ی     ی     ی     ىئ    

.]Ù مئ    ىئ    يئ    جب    حب
]اآليتان من سورة آل عمران[

وَع�ْن َأَنٍس I َع�ِن النَّبِ�ييِّ H َقاَل: 
: اْلَكِلَمُة  اِلُ »َل َعْدَوى، َوَل ِطَيََة، َوُيْعِجُبِي اْلَفْأُل الصَّ

احَلَسَنُة« ]رواه البخاري يف صحيحه[.

فينبغي عى كل مسلم أن يعلم أن املرض ال ينتقل 
بنفسه، وإنم ينتقل بأمر اهلل تعاىل أواًل، ثم باألسباب 
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الكوني�ة التي جعلها اهلل تع�اىل، فينبغي تعلق القلب 
ب�اهلل تع�اىل، وأن�ه ال جي�وز التط�ر والتش�اؤم؛ ف�إن 
األم�ور بي�د اهلل تعاىل، وينبغي أن نحس�ن الظن باهلل 
تع�اىل، وأن نك�ون متفائل�ني، حمس�نني الظ�ن؛ فه�و 

كاشف كل بلوى، وسامع كل نجوى.
وف اخلتـــام أقـــول: اللهم يا س�امع األصوات، 
وي�ا جميب الدعوات، ويا مقي�ل العثرات، ويا راحم 
العربات، ويا قيوم األرض والس�موات، إنا نحس�ن 
الظ�ن ب�ك، نعظم الرج�اء يف رمحتك، فه�ب لنا من 
لدن�ك رمحة، إن�ك أنت الغن�ي الكري�م، وارفع عنا 
مقت�ك وغضب�ك، وال تؤاخذن�ا بذنوبن�ا، وال ب�م 
فعل الس�فهاء من�ا، وارفع عن الب�الد والعباد البالء 
 والوب�اء، ي�ا أرح�م الرامحني، وي�ا أك�رم األكرمني، 
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ال نخي�ب وأن�ت رجاؤن�ا، وال نم�وت إال ونح�ن 
نحس�ن الظ�ن بك ي�ا ربنا، لك احلم�د حتى ترىض، 
ولك احلمد كم حتب يا ربنا، واحلمد هلل رب العاملني، 
والصالة والس�الم عى نبينا حممد وعى آله وصحبه 

أمجعني.

كتبه الفقي إىل عفو ربه الباري

دولة الكويت –حرسها ال وصانها
يوم األحد 1441/7/20هـ

املوافق 2020/03/15
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العالــم  فـــي  والنــاس  أجمــع،  العالــم  بــه  ميــر  ملــا  نظــرًا 
اإلســالمي والعربــي، وأهــل الكويــت علــى وجــه اخلصــوص، 
أشــار علــّي  قــد  مــا يســمى بكورونــا، فإنــه  وبــاء  مــن ظهــور 
بعــض مــن ال يســعني إال اســتجابته أن أكتــب شــيئًا فيمــا 
يتعلــق باخلطــوات الشــرعية ملثــل هــذه األوبئــة العصريــة، 
التي عمت البالد، وأخافت العباد، فكتبت هذه الرسالة ؛  بيانًا 
العصريــة،  األوبئــة  وعــالج  لـــمكافحة  العمليــة  للخطــوات 

وسميتها بـ: (الدواء لكل وباء).

املســلمني  فـــي صــون  ســببًا  أن يجعلهــا  أســأل  تعالــى  واهللا 
واملسلمات، وشفاء لكل املبتلني واملبتليات.


